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 :المؤهالت الدراسية

 الجامعة الدولة المؤهل م
 تاريخ الحصول

 على المؤهل
 التقدير

 جيد جدا 3553سبتمبر  1 جنوب الوادى مصر بكالوريوس الطب و الجراحة 1

 جيد جدا 3552يونية  25 سوهاج مصر ماجيستير الطب الشرعى و السموم االكلينيكية 2

  3510ابريل  30 سوهاج مصر ماجيستير الطب الشرعى و السموم االكلينيكية 3

 

 ):عنوان الرسالة (و السموم االكلينيكية  ماجيستير الطب الشرعى

“Study of blood iron in rats drowned in fresh and salt water” 

 ”الحديد بالدم في الجرذان حال الغرق في المياه العذبة و المالحة دراسة مستوى“
 

 ):عنوان الرسالة ( و السموم االكلينيكية دكتوراة الطب الشرعى 

“Effects of dietary contamination by aflatoxin B1 on male reproductive system” 

 ."على الجهاز التاسلى الذكرى B1اثر التلوث الغذائى باالفالتوكسين "

 :و الكمبيوتر المستوى اللغوى

TOFEL international (2008). 

ICDL 

 (.3551)دورة لغة فرنسية من كلية االداب جامعة سوهاج 

 

 

 

 

 

 



 :المؤتمرات

 التاريخ مكان االنعقاد اسم المؤتمر م

1 
7

th
 annual meeting of sohag faculty of medicine 

Road traffic Accidents(RTA)the major killer 
Sohag university 24-25/4/ 2010 

 3515مايو  جامعة سوهاج (القاء بحث) المؤتمر االول لشباب الباحثين بجامعة سوهاج 2

 3511مايو  13 جامعة سوهاج (القاء بحث) المؤتمر الثانى لشباب الباحثين بجامعة سوهاج 3

4 

9
th

 annual conference of sohag faculty of 

medicine: Applied scientific Research, a fact or 

a fiction?! 

 2014 /25/4-24 جامعة سوهاج

5 Poisoning in Egypt and mitigation strategies Ain Shams university 14 /5/ 2014 

 3514 /1/9-4 اعداد القادة بحلوان معهد ادوار و رؤى الستشراق المستقبل  6

7 
Substance Abuse: Medicolegal, Clinical, 

Environmental  aspects 
Ain Shams university 16-17/3/ 2015 

8 
Gender based violence pushing borders: 

together we can do more 

Kaser Al-Aini 

university 
1-3/11/ 2015 

9 
The 2

nd
 international conference of forensic 

medicine &clinical toxicology( participant) 
Minia university 25-26/2/ 2016 

10 
5

th
 international conference of forensic medicine 

&clinical toxicology department 
Ain Shams university 18-19/5/ 2016 

11 

Six international conference of forensic 

medicine & clinical toxicology department Ain 

Shams university 

Ain Shams university 27-28/3/ 2017 

12 

Mansoura toxicology conference 

(MTC)Toxicological and legal aspects of 

addiction facts & challenges 

Mansoura university 17-18/5/ 2017 

13 
The 3

rd
 international Arab forensic science and 

forensic medicine conference ( participant) 

Naif Arab University, 

Saudi Arabia 
21-23/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الدورات

 التاريخ المكان اسم الدورة م

1 
الراس و  الوجهة الطبية الشرعية الصابات الصدر و

 المخ
 3550 /32/11-39 جامعة اسيوط

 جامعة سوهاج -مركز تنمية القدرات  strategic planningالتخطيط االستراتيجى  2
12-10/1/3552 

9-1 / 11/ 3510 

 32/0/3551-30 جامعة سوهاج –مركز تنمية القدرات االدارة الجامعية 3

 2/0/3551-0 جامعة سوهاج -مركز تنمية القدرات  نظام الساعات المعتمدة 4

5 Basic molecular biology. 
Medical technology center-Alexandria 

university 
2-5/8/ 2009 

6 
 التحليل الكروماتوجرافى ذات الطبقة الرقيقة

 Thin layer chromatography. 

Clinical toxicology center Ain shams 

university 
14-15 /10/ 2009 

7 

Hands on basic techniques needed in: 

The use of laboratory animals in 

experimental medicine and research 

Medical technology center-Alexandria 

university 
2-4/11/ 2009 

8 
High performance liquid 

chromatography (HPLC-DAD) 
 0/2/3515 جامعة سوهاج–معمل السموم االكلينية

9 

كتابة مقترح للحصول على تمويل اعتماد معمل طبقا 

للنموذج المقدم من مشروع التطوير المستمر و التاهيل 

 لالعتماد

 39/1/3515 جامعة سوهاج -مركز تنمية القدرات

10 Spectrophotometer  15/15/3515 جامعة سوهاج–معمل السموم االكلينية 

11 Validation of methods of analysis  12/15/3515-19 جامعة سوهاج–معمل السموم االكلينية 

12 

Introduction to and troubleshooting of 

high performance liquid 

chromatography 

 12/13/3515-13 جامعة سوهاج–معمل السموم االكلينية 

13 Internal audit  30/13/3515-30 جامعة سوهاج–معمل السموم االكلينية 

14 
Internal audite-15189:2007 

 

Sohag Clinical toxicology lab by target 

laboratory systems 
2010 

15 
Requirement of ISO 15189 

 

Sohag Clinical toxicology lab by target 

laboratory systems 
2010 

16 Statistics in analytical chemistry 
Sohag Clinical toxicology lab by target 

laboratory systems 
2010 

17 Method of validation and quality control 
Sohag Clinical toxicology lab by target 

laboratory systems 
2010 

18 Quality control  19/15/3515-10 جامعة سوهاج–معمل السموم االكلينية 

19 Estimation of measurement uncertainty 
Sohag Clinical toxicology lab by target 

laboratory systems 
2010 

20 

Basic and applications of high 

performance liquid chromatography 

and gas chromatography in 

biochemistry 

Medical technology center-Alexandria 

university 
23-26/5/ 2011 

21 
Hands on: basic techniques in cell 

culture and stem cell research 

Medical technology center-Alexandria 

university 
27-29/3/2012 

22 

 فحص مسرح الجريمة و التحقيق الجنائى

Examining the crime scene and its role 

for criminal investigation 

 12/1/3513-2 جامعة اسيوط –مسرح الجريمةمركز دراسات 

 3514 /1/9-4 معهد اعداد القادة بحلوان (التحديات و سبل المواجهة)اهم قضايا التعليم الجامعى  23

 3514 /1/9-4 معهد اعداد القادة بحلوان الميثاق المهنى و االخالقى للعمل الجامعى 24

 3514 /1/9-4 اعداد القادة بحلوانمعهد  سبل و اليات تطوير االنشطة الطالبية 25

26 

 مشروعات البحوث التنافسية المحلية و الدولية

National and international scientific 

research projects. 

 10/11/3510-14 جامعة سوهاج-مركز تنمية القدرات

27 Dealing with change 
مركز تطوير التعليم جامعة سوهاج بواسطة 

(DAAD) 
29 /11/2015 

28 Teambuilding for team leaders 
مركز تطوير التعليم جامعة سوهاج بواسطة 

(DAAD) 
30/11/ 2015 

29 The ABG made easy workshop Minia university 25-26/2/2016 



 التاريخ المكان اسم الدورة م

30 Handwriting analysis workshop Minia university 25-26/2/2016 

 IT training center sohag university 12-19 /11/2016 (TOT)تدريب المتدربين  31

32 
Detection of drugs abuse by preliminary 

and confirmatory techniques 
Bani-suef university 23-24 /2/ 2016 

 Sohag clinical toxicology lab 21-23/8/2017 التحليل الكروماتوجرافى للمخدرات  33

الرسائل العلميةاالشراف على  34  31/2/3519-39 جامعة سوهاج –مركز تطوير التعليم  

35 MS projects المركز البريطانى الدولى للتدريب  

36 Phonetics المركز البريطانى الدولى للتدريب  

 

 :تدريبات عملية

 السنة المكان التدريب م

 على حاالت التسممتدريب  1
 بمركز السموم بمستشفيات جامعة عين

 شمس
3552 

2 

Famirilization and operation of Agilent 

HPLC model 1200 and chemstation 

software. 

Sohag Clinical toxicology lab by 

agitech 
5 /8/ 2010 

3 
Training on fully automated drug 

monitoring analyzer CDX90. 

Sohag clinical toxicology lab by 

advanced medical group (AMG) 
July 2011 

 

 :االبحاث

s. title Journal authors 

1 

Outcome of primary spontaneous 

pneumothorax: 

Could drug abuse have an effect? 

Egyptian Journal of Chest 

Diseases and Tuberculosis, 

(2017), 66:441–444 

Hend M. Esmaeel, Rania A. 

Radwan  

2 

 Magnitude and determinants of 

domestic violence against ever 

married women in Sohag, Egypt 

 International Journal of 

Medical Science and Public 

Health, (2017), l 6 (8): 1285-

1291. 

Rasha Abd Elhameed Ali, 

Rania Ahmed Radwan 

3 

Chemistry, Pharmacology And 

Toxicology Of New Designer 

Drugs - A Comprehensive Review 

Sohag medical journal, (2017). 

21(1):203-213. 

Maha A. Hilal, Rania A. 

Radwan. Kaled M. Mohamed, 

Hend G. Aref 

 

 :اشراف رسائل علمية

 الرسالةنوع  اسم الطالب اسم الرسالة م

1 
Chemistry, Pharmacology And Toxicology Of New 

Designer Drugs - A Comprehensive Review 
 ماجستير هند جمال عارف

2 
Palatoscopy, cheiliscopy and dental lndices as methods for 

sex differentiation in sohag governorate 
 دكتوراه احمد احمد على حسناء

3 

The role of N-Acetyl Cysteine in ameliorating Doxorubicin 

induced cardiac and testicular toxicity in rats 

Experimental study 

 دكتوراه عماد محمد الطاهر محمد محمود

4 

Estimation of postmortem intervals by studying 

histopathological changes of suprarenal gland and 

determination of vitreous humor potassium level in rabbits 

 ماجستير عبد العال شمس محمد عادل

 

 

 



 :شهادات تقدير و جوائز

 السنة الجهة المانحة االسم م

 3515-3551 مؤتمر شباب الباحثين االول بجامعة سوهاج جائزة افضل االبحاث 1

 

 

 :الجمعيات

 3512سنة  الشرعي والطب الجنائية األدلة لعلوم العربية الجمعيةعضو 

 :االنشطة 

 التاريخ المكان النشاط م

 3514-3552 جامعة سوهاج المشاركة فى تنفيذ انشطة التطوير المستمر و التاهيل لالعتماد االكاديمى 1

 3510-3551 جامعة سوهاج سوهاج المشاركة فى اعتماد معمل السموم االكلينيكية بكلية طب 2

 3510 /30/2-31 معهد اعداد القادة بحلوان مشاركة عامة فى ملتقى اعداد قادة لخدمة الوطن و ريادة المستقبل 3

 35/0/3519-12 مرسى مطروح دورات تدربية فى مجال السموم بوزترة الصحة و السكان 4

 10/0/3519-12 قنا السكاندورات تدربية فى مجال السموم بوزترة الصحة و  5

 30/0/3519-32 اسوان دورات تدربية فى مجال السموم بوزترة الصحة و السكان 6

  جامعة سوهاج اشراف على اسر طالبية 7

  جامعة سوهاج مستشار علمى التحاد الطالب 8

 

 

 

 تم بحمد هللا


